
 

 

  

भारताने केली क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेची खरेदी 
०१. भारत आवण रवियामध्ये अत्याधवुनक हिाई संरक्षण यंत्रणसेाठी करार झाला आह.े या करारा अतंर्गत पाच एस-

४०० ट्रायंफ के्षपणास्त्र विरोधी संरक्षण यंत्रणसेाठी भारत ३९ हजार कोटी रुपये दणेार आह.े वदिसा आवण रात्री अिा 

दोन्ही िेळी या क्षेपणास्त्राचा िापर करता येऊ िकतो. 

 

०२. एस-४०० रवियाची सिागवधक आधवुनक हिाई संरक्षण यंत्रणा आह.े ही यंत्रणा सध्या रवियाकडून सीररयामध्ये 

तैनात करण्यात आली आह.े या यंत्रणचे्या मदतीने ३०० वठकाणांना टॅ्रक करता येऊ िकते. ४०० वकलोमीटर अतंरािर 

असणारी ३६ लक्ष्ये भदेण्याच ेसामर्थयग या यंत्रणते आह.े  
 

०३. वििेष म्हणज ेएस-४०० मध्ये वटटल्थ विमानांना टॅ्रक करणारी यंत्रणा आह.े वटटल्थ विमाने सामान्य रडारिर वदसत 

नाहीत. मात्र एस-४०० मधील यंत्रणा या विमानांनादखेील टॅ्रक करु िकते.या यंत्रणमेळेु भारताला चीन आवण 

पावकटतानच्या अण्िस्त्रांपासनू संरक्षण वमळणार आह.े  
 

०४. भारताने नौदलासाठी विरे्ट (विनाविकांना संरक्षण दणेाऱ्या नौका) उभारण्याच्या करारिरदखेील टिाक्षऱ्या केल्या 

आहते. यावििाय केमोि-२२६ हवेलकॉप्टरची संयकु्त वनवमगती करण्याचा वनणगयदखेील दोन्ही दिेाच्या प्रमखुांनी घतेला 

आह.े 

 

०५. कें द्र सरकारकडून रवियासोबत संरक्षण के्षत्रासाठी अनेक महत्त्िपणूग करार करण्यात आले आहते. सोवहहएतकालीन 

लष्करी उपकरणांमध्ये सधुारणा करण्यासाठी १००० कोटी डॉलरचा करार करण्यात आला आह.े  
 

०६. मार्ील मवहन्यात भारताने िान्ससोबत ३६ राफेल विमान खरेदीचा करार केला आह.े राफेल विमाने भारताला 

िान्सकडून ठरलेल्या िळेेपेक्षा ३६ मवहने आधीच वमळणार आहते. 

 

 

 

दिेाच्या करसंकलनात २६ टक्के िाढ 

०१. चाल ूआवथगक िषागच्या पवहल्या सहामाहीत दिेाच्या अप्रत्यक्ष कर संकलनात २६ टक्के तर प्रत्यक्ष कर संकलनात 

९ टक्क्यांची िाढ नोंदिण्यात आली आह.े प्रत्यक्ष आवण अप्रत्यक्ष कर संकलन रु. ७.३५ लाख कोटी झाले आह.े 

 

०२. एवप्रल ते सप्टेंबर या सहामाहीमध्ये अप्रत्यक्ष कर संकलन रु. ४.०८ लाख कोटींिर पोचले आह.े प्रत्यक्ष कर 
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संकलन रु. ३.२७ कोटी झाले आह.े उत्पादन िलु्कात ४६ टक्के िाढ झाल्याने यंदा एकूण अप्रत्यक्ष करांमध्ये लक्षणीय 

िाढ नोंदिण्यात आली आह.े 

 

०३. एकूण चाल ूआवथगक िषाांसाठी सरकारने अप्रत्यक्ष कर संकलनाच ेरु. ७.७९ लाख कोटी तर प्रत्यक्ष कर संकलनाच े

रु. ८.४७ लाख कोटी ध्येय राखले आह.े कें द्र सरकारने आवथगक िषग २०१६-१७ साठी रु. १६.२६ लाख कोटी एकूण 

कर संकलनाच ेलक्ष्य ठेिले आह.े 

 

 

 

१५ऑक् टोबर रोजी जार्वतक 'हनॅ्डिॉि' वदन साजरा 
०१. अटिच्छतेमळेु होणाऱ्या रोर्ांपासनू मकु्ती वमळिायची असेल, तर हात साबणाने धणु ेआिश् यकच आह.े अनेक 

आजारांच ेमळू ह ेअटिच्छतेत असते.  

 

०२. तसेच या पाश् िगभमूीिर हात धणु्याच ेमहत्त्ि अधोरेवखत करण ेि त्याच्या जनजार्तृीसाठी १५ ऑक् टोबर हा जार्वतक 

हात धणु ेवदन म्हणनू पाळला जातो.  

 

०३. हातांची टिच्छता म्हणज ेवनरोर्ी आयषु्याच्या िाटचालीतील एक महत्त्िाचा भार् असल्याच ेवसद्ध झाले 

आह.े लहान मलुांना त्याच ेमहत्त्ि समजािनू सांर्ण ेही मोठ यांची जबाबदारी आह.े जिेणापिूी तर टिच्छ हात धणु ेयाला 

पयागयच नाही. 

 

 

 

रवियासोबत १६ क्षेत्रातील महत्त्िपणूग करार 

०१. भारत आवण रवियामध्ये १६ करारांिर टिाक्षऱ्या झाल्या आहते. उजाग, नौकाबांधणी, अिकाि संिोधन आवण 

टमाटग वसटीज या के्षत्रातील सहकायग करारांिर दोन्ही दिेाच्या प्रमखुांनी टिाक्षऱ्या केल्या आहते. र्ोहयात सरुू असलेल्या 

विक्स पररषददेरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवण रवियाच ेअध्यक्ष हलावदमीर पतुीन यांची भटे झाली. 
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०२. तावमळनाडूतील कुडनकुलममध्ये अण ूप्रकल्प उभारला जातो आह.े रवियाच्या सहकायागने उभारल्या जात 

असलेल्या या अण ूप्रकल्पातील यवुनट क्रमांक ४ आवण ५ च्या भवूमपजूनाचा कायगक्रमदखेील संपन्न झाला.  
 

०३. भविष्याचा विचार करुन विज्ञान आवण तंत्रज्ञान आयोर् टथापन करण्याचा वनणगयदखेील दोन्ही दिेांकडून घणे्यात 

आला आह.े 

 

०४. भारत आवण रवियामध्ये चार नौदल विरे्ट स (विनाविकांना संरक्षण दणेाऱ्या नौका) आवण हिाई संरक्षण प्रणाली 

खरेदीबद्दलचा करार झाला आह.े यावििाय २०० कामोि २२६टी हवेलकॉप्टरची संयकु्तपणे उभारणी करण्याचा 

वनणगयदखेील दोन्ही दिेांनी घतेला आह.े 

 

०५. विक् स पररषदसेाठी भारत, रविया, चीन, िाझील ि दवक्षण आविका या पाच दिेांच ेराष्ट्रप्रमखु दवक्षण र्ोहयातील 

बाणािली येथे आले आहते. या पररषदचे्या पाश् िगभमूीिर भारत ि रवियामध्ये टितंत्रपण ेचचाग झाली. या चचनंेतर मोदी 

ि पतुीन यांनी संयकु्तपण ेघेतलेल्या पत्रकार पररषदते भारत- रवियामधील करारांची मावहती वदली.  
 

०६. मके इन इवंडया संकल्पनेच्या उद्दिेपतूीसाठी रविया मदत करणार आह.े िावषगक संरक्षण औद्योवर्क पररषदसेाठीही 

दोन्ही दिेांनी मजंरुी वदली आह.े त्यात दोन्ही दिेांतील सिग संबंवधतांना परटपरांिी सहकायग करण्यास प्रोत्सावहत 

करण्याचा वनणगय चचेत घेण्यात आला.  

 

०७. भारतीय कंपन्यांनी रवियात हायड्रोकाबगन, तेल ि िाय ूके्षत्रात ५.५ अब्ज डॉलरची र्ुंतिणकू केली आह.े पतुीन 

यांच्या सहकायागने रवियातील भारतीय र्ुंतिणकुीचा विटतार करण्यात येणार आह.े दोन्ही दिेांदरम्यान रॅ्सिावहनी 
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मार्ागचा अभ्यास सरुू करण्यात येणार आह.े नार्री अणऊुजाग, नैसवर्गक िाय,ू तेल आदी के्षत्रातील भार्ीदारीमळेु दोन्ही 

दिेांदरम्यान ऊजागपलू टथापन होणार आह.े  
 

०८. इतर प्रमखु करार ----- 

----- २२६ कामोहह हवेलकॉप्टसगच्या खरेदीसाठी भार्धारक करारािर सह्या 

----- रवियन टपेस कॉपोरेिन आवण इस्रोमध्ये सहकायग करार 

----- विक्षण आवण प्रविक्षणासाठी सहकायग 

----- भारतीय आवण रवियन रेल्िे विभार् यांच्यात सहकायग करार 

----- िाहतकू सवुिधा प्रणाली विकास, आधं्र प्रदिेात टमाटग वसटीसाठी सामजंटय करार 

----- रॉसनेफ्ट आवण एटसार ऑईलमध्ये झालेल्या यिटिी कराराची घोषणा 

----- नौकाबांधणी के्षत्र विकासासाठी यनुायटेड विप-वबवल्डंर् कॉपोरेिन  

----- आधं्र प्रदिे इकॉनॉवमकल डेहहलपमेंट बोडग यांच्यात करार 

----- िहरी विकास आवण टमाटग वसटी प्रकल्पांसाठी सामजंटय करार 
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